PACE มั่นใจ 'มหานคร' แกรง ดึงทองเที่ยวรับรูรายไดยาว
 ประเดิมโอนหองชุด 'เดอะ ริทซ-คารลตัน' เฟสแรก 937 ลานบาท จากยอดขาย 1 หมื่นลานบาท
 ผนึก SCB, CITI และ BMW ชวนคนกรุงเทพฯ ฉลอง ‘มหานคร’ กอสรางแลวเสร็จ จัดไลทโชว
‘MAHANAKHON: BANGKOK RISING, THE NIGHT OF LIGHTS’ สุดยิ่งใหญครั้งแรกในไทย

 ตั้งเปาป 60 ปดการขายพรอมเปดตึกเต็มรูปแบบ โรงแรม-รานอาหาร-จุดชมวิว-คิวบ-มีเดีย วอลล
ดึงดูดทองเที่ยว หนุนรับรูร ายไดตอเนือ่ ง

 ‘มหาสมุทร’ ‘นิมิต’ กอสรางตามแผน ตุนยอดขาย 3 โครงการรวม 1.85 หมื่นลานบาท
กรุงเทพฯ – 17 สิงหาคม 2559 – บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น เผยความสําเร็จการโอนหองชุดเดอะริทซ-คารล
ตัน เรสซิเดนเซส ในโครงการมหานครในไตรมาสที่ 2 รวมมูลคา 937 ลานบาท จากยอดขายทั้งหมด 1 หมื่นลานบาท
ตั้งเปาโอนหองไดมากขึ้นในไตรมาสที่ 3 และ 4 พรอมรุกจัดอีเวนทใหญ ‘MAHANAKHON: BANGKOK RISING, THE
NIGHT OF LIGHTS’ และโรดโชวฮองกง หวังปดการขายหองชุดที่เหลือ 30% ในป 2560
นายสรพจน เตชะไกรศรี ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น เปดเผยวา “ปจจุบัน
เดอะ ริทซ-คารลตัน เรสซิเดนเซส ในโครงการมหานครมียอดขายกวา 70% และเพื่อปดการขายใหไดในปหนา เราจึงได
เตรียมแผนการการตลาด ไมวาจะเปนกิจกรรมโรดโชวที่ประเทศฮองกง และหองตัวอยางใหมบนตึก รวมถึงการจัดอีเวนทใน
ครั้งนี้เพื่อสรางกระแสการรับรูและตอยอดการขายในระดับนานาชาติ รวมทัง้ ยังเปนการประชาสัมพันธสวนอื่นๆ ในโครงการ
ไปในตัวกอนที่จะเปดใหบริการเต็มรูปแบบในปหนา ไดแก โรงแรม รานอาหารบนยอดตึก จุดชมวิว รวมถึงพื้นที่รีเทล มหา
นคร คิวบ และ มีเดีย วอลล ซึ่งจะสรางรายไดอยางตอเนื่องใหกับบริษัท โดย PACE มีความตั้งใจที่จะสรางจุดชมวิวบนชัน้
สูงสุดของอาคารมหานครแหงนี้ใหเปนแลนดมารคการทองเที่ยวที่ทันสมัยเทียบเทากับจุดชมวิวบนอาคารสูงในเมืองหลักๆ
ของโลก โดยคาดวาจะสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดถึง 6 ลานคนตอป และมีรายไดหลักจากการจําหนายบัตรและของที่
ระลึก โดยหลังจากเปดใหบริการสวนโรงแรม รานอาหาร และจุดชมวิวไดประมาณ 1-2 ป บริษัทฯ มีแผนที่จะนํารายไดสวน
นี้จัดตั้งกองทุน REIT ตอไป”
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“เพื่อเฉลิมฉลองความสําเร็จดานการกอสราง ‘มหานคร’ อาคารที่สูงที่สุดในประวัติศาสตรประเทศไทย 314
เมตร PACE พร อ มด ว ยผู ส นั บ สนุ น ได แ ก SCB, CITI รวมถึ ง BMW ได เ ตรี ย มจั ด งาน ‘MAHANAKHON:
BANGKOK RISING, THE NIGHT OF LIGHTS’ ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ โดยมีไฮไลทเปนไลทโชวบนตึกสูงครั้งแรก
ในประเทศไทย ซึ่ง PACE ไดนําเทคโนโลยีการฉายแสงจากประเทศเกาหลี ออกแบบโชวพิเศษที่ลอไปกับแนว
พิกเซลที่โอบลอมตัวอาคารที่สามารถมองเห็นไดจากทุกมุมของกรุงเทพมหานคร เพื่อประกาศความสําเร็จและ
ยกระดับกรุงเทพฯ สูการเปนเมืองหลวงโลก” นายสรพจน กลาว
นอกจากการแสดงไลทโชวบนอาคารมหานครแลว ในวันและเวลาเดียวกัน PACE ยังไดเตรียมจัดคอนเสิรตบริเวณ ’มหานคร
สแควร’ เพื่อขอบคุณผูใหการสนับสนุนโครงการมาตั้งแตแรกเริ่ม โดยจะมีการแสดงคอนเสิรตโดยศิลปนโอเปราระดับโลก
‘โฮเซ การเรรัส’ พรอมดวยศิลปนชื่อดังของไทย อาทิ ‘ไทเทเนียม’ ‘ดา เอ็นโดรฟน’ ‘กิต เดอะวอยซ’ และ ‘น้ํามนต
ธีรนัยน’ และเพื่อใหคนกรุงเทพฯ ไดมีสวนรวมในการเฉลิมฉลองความสําเร็จครั้งสําคัญของประวัติศาสตรการกอสรางอาคาร
ที่สูงที่สุดในประเทศไทย PACE ยังไดจัดแคมเปญกิจกรรมประกวดภาพถายไลทโชวบนตึกมหานคร ชิงรางวัลบัตรขึ้นจุดชมวิว
‘มหานคร ออบเซอเวชั่น เด็ค’ 10,000 รางวัล พรอมลุนรางวัลใหญมูลคาสูงสุด 100,000 บาท รวมมูลคากวา 10 ลานบาท
นายอาทิตย นันทวิทยา กรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจา หนา ที่ บริ หาร ธนาคารไทยพาณิ ชย จํากัด
(มหาชน) กลาววา “โครงการ ‘มหานคร’ นับเปนเอกลักษณแหงความภาคภูมิใจแหงใหมของไทย ทางดานสถาปตยกรรมที่
สวยงามและทันสมัยเทียบเทาอาคารสัญลักษณอื่นๆ ในเมืองหลวงทั่วโลก ธนาคารไทยพาณิชยในฐานะสถาบันการเงินที่ให
การสนับสนุนโครงการ‘มหานคร’ มาตั้งแตเริ่มตน เรารูสึกเปนเกียรติและยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมีสวนรวมในการจัดงานเฉลิม
ฉลองความสําเร็จในครั้งนี้ของเพซกับความสําเร็จในการสรางสรรคอาคารที่สูงที่สุดในประวัติศาสตรไทย ซึ่งจะเกิดขึ้นใน
วันที่ 29 สิงหาคมนี้”
นาย ดาเร็น บัคลีย กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารซิตี้แบงก ประเทศไทย กลาววา “CITI มีความยินดีที่ไดมีสวนรวม
ในการจัดงานเฉลิมฉลองการเปดตัวอาคารที่สูงที่สุดในประวัติศาสตรประเทศไทย ซึ่งความสําเร็จของ ‘มหานคร’ นับเปน
สัญลักษณที่สะทอนความเจริญดานเศรษฐกิจ เสริมความเชื่อมั่นของตางชาติที่มีตอประเทศไทย และยกระดับความงาม
ใหแกขอบฟากรุงเทพมหานคร โดยเมื่ออาคารเปดใหบริการอยางเปนทางการแลว เราหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดมีโอกาส
ทํางานรวมกันอีกครั้งเพื่อสรางให ‘มหานคร’ เปนแลนดมารคสําคัญของกรุงเทพฯ โดย CITI ไดเตรียมของรางวัลพิเศษ
สําหรับผูเขารวมกิจกรรมประกวดภาพถายในครั้งนี้ดวย”
นายลารส นีลเซน ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย กลาววา “BMW ประเทศไทย
และ PACE มีความสัมพันธที่ดีตอกันอยางยาวนาน ตั้งแตงานเปดตัว BMW ซีรีส 5 ณ โครงการมหานคร เมื่อป 2553 วันนี้
เรามีความภูมิใจเปนอยางยิ่งที่ไดรวมมือกับ PACE อีกครั้ง เพื่อรวมเฉลิมฉลองความสําเร็จของ ‘มหานคร’ ในฐานะแลนด
มารคของประเทศไทย”
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สําหรับผลประกอบการป 2559 PACE สามารถพลิกทํากําไรไดในไตรมาสแรก แมจะขาดทุนในไตรมาสที่ 2 แตประสบ
ความสําเร็จในการเพิ่มทุนประมาณ 1.5 พันลานบาทในเดือนกรกฎาคม สงผลให PACE คาดวาจะสามารถลด D/E ratio
ไดในไตรมาสที่ 3 และ 4
ปจจุบัน PACE มีมูลคาสวนที่พักอาศัยรวม 4 โครงการ ไดแก ‘มหานคร’ ‘มหาสมุทร’ ’นิมิต หลังสวน’ และโครงการใหม
บนถนนนราธิวาสราชนครินทร 2.9 หมื่นลานบาท และมียอดขายรวม 1.85 หมื่นลานบาท โดยโครงการมหาสมุทร วิลลามี
ยอดขายรอโอนประมาณ 40% คิดเปนมูลคาประมาณ 1.5 พันลานบาท และคาดวาจะสามารถสรางวิลลาเสร็จและพรอม
โอนภายในไตรมาสที่ 4 ป 2559 เปนต นไป ขณะที่โ ครงการนิ มิ ต หลั ง สวน ลา สุด ได รั บ อนุ มัติร ายงานการวิ เ คราะห
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (EIA) พรอมเริ่มการกอสรางโครงการแลวและคาดวาจะสามารถสรางเสร็จตามแผนในป 2561
โครงการที่ถนนนราธิวาสมูลคา 2.8 พันลานบาท ไดรับอนุมัติรายงานการวิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (EIA) แลว
เช น กั น โดยคาดว า จะเป ดตั ว ภายในไตรมาสที่ 4 ป นี้ นอกจากนี้ PACE ยั ง มี โ ครงการบ า นพั ก ตากอากาศที่ นิ เ ซโกะ
เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน คาดวาจะเปดตัวภายในป 2560 และพรอมรับรูรายไดภายในป 2562 โดย PACE ตั้งเปาที่จะมี
รายไดสวนอสังหาริมทรัพยตอปประมาณ 1 หมื่นลานบาท
ดานธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกูรเมต ‘ดีน แอนด เดลูกา’ บริษัทฯ มีแผนการลงทุนขยายสาขาใหมอยางตอเนื่องทั้งใน
สหรัฐอเมริกา ไทย และญี่ปุน โดยในครึ่งปแรก PACE มีรายไดจากดีน แอนด เดลูกา รวมกวา 2.22 พันลานบาท และคาด
วาจะมีรายไดเติบโตอยางตอเนื่องตามการขยายตัว ปจจุบัน ดีน แอนด เดลูกา มีสาขาในประเทศไทย 6 สาขา โดยคาดวา
จะมีสาขาทั้งหมด 12 สาขาภายในป 2559
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